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Marco is acht jaar en heeft gedrags-,
leer-, emotionele- en sociale
problemen. De laatste tijd zorgt dat
voor spanningen en uitdagingen
in het gezin. Voor zijn ouders bood
een gezinsbehandeling (IAG) van
Pluryn uitkomst. Marco, zijn ouders
en zijn zusje gingen zelf aan de slag
gaan met doelen, zoals uitbouwen
van vaardigheden en aanleren van
nieuwe vaardigheden. De gezinsbegeleider coacht hen daarbij.

Voor wie is IAG?
IAG staat voor Intensieve Ambulante
Gezinsbehandeling voor kinderen en
jongeren met meervoudige en complexe
problemen. IAG is bestemd voor
gezinnen met een kind, al dan niet met
een verstandelijke beperking, dat:

> tussen de 0 en 18 jaar oud is;
Bent u ouder van een kind of jongere met
problemen op verschillende terreinen?
Kunt u ondersteuning gebruiken bij het
leren omgaan met gedragsproblemen?
Dan is deze folder voor u bedoeld.

U kunt gezinsbehandeling bijvoorbeeld
naast dagbehandeling inzetten. Pluryn
begeleidt uw gezin dan in de uren dat
uw kind thuis is. Zo bent u voorbereid
om uw kind verder te begeleiden als dagbehandeling stopt. Als uw kind tijdelijk
in een leefgroep woont, helpt de gezins
behandeling om de terugkeer naar
huis goed te laten verlopen of zelfs te
versnellen.

> gedragsproblemen vertoont;
> achterblijft in ontwikkeling;

Hoe werkt IAG?

> nog andere hulpvragen heeft.

Start IAG (Een plan maken)
Pluryn nodigt de ouders uit voor een
intakegesprek met een gedragswetenschapper. Het is belangrijk dat hij of
zij uw zorgen en vragen goed begrijpt.
De gedragswetenschapper schrijft naar
aanleiding van dit gesprek een verslag
en een eerste plan. Als u het hiermee
eens bent, ondertekent u dit plan. De
gedragswetenschapper blijft betrokken
bij de uitvoering van het plan.

Oriëntatiefase
(Meelopen in het gezin)
De gezinsbegeleider maakt kennis met
het gezin. Samen bekijkt u wat er goed
gaat. Maar ook: waaraan wil het gezin
werken? Als dat mogelijk is, stellen alle
gezinsleden concrete doelen op. Hieraan
werken zij in de veranderfase. De gezinsbegeleider bezoekt het gezin ongeveer
2 keer per week. Dat is afhankelijk van
de wens en vraag van het gezin.

Veranderfase (Veranderen)
Het gezin en de gezinsbegeleider spreken
samen de doelen van de behandeling af.
Hieraan gaan zij stap voor stap werken.
De behandeling richt zich bijvoorbeeld op:
•	hoe gezinsleden met elkaar praten en
omgaan;
• duidelijk en consequent zijn;
• omgaan met verschillende gevoelens;
•	andere zaken die aandacht nodig
hebben.
De gezinsbegeleider werkt met de gezinsleden aan deze punten. Dat gebeurt door
erover te praten en inzicht te krijgen in
de problemen. En door te oefenen en
naar oplossingen te zoeken.

Eindfase (Voortgang)
Na een aantal maanden is er een voortgangsgesprek met de ouders, gezinsbegeleider en gedragswetenschapper.
Samen kijkt u wat de behandeling heeft
opgeleverd en of de hulpvragen zijn
beantwoord. Samen met Pluryn spreekt
u af hoe de afronding van het IAG-traject
eruit gaat zien. Gezinsbehandeling duurt
ongeveer 6 tot 9 maanden. Dat is
afhankelijk van wat het gezin nodig
heeft. Wat betreft het verloop van het
traject kan het zijn dat:
•	de doelen zijn behaald en het traject
kan stoppen;
•	de gezinsbegeleiding verder gaat om
vaardigheden te oefenen, ouders te
ondersteunen;
•	vervolghulp of andere hulp nodig is,
waarbij de gezinsbegeleider het gezin
helpt.
Als het IAG-traject klaar is, komt er
een eindverslag. Hierin beschrijven de
gedragswetenschapper en de gezinsbegeleider de behaalde resultaten.
Als dat nodig is, geven ze advies voor
vervolghulp.

Onderzoek naar resultaten

Wie kan verwijzen?

Pluryn onderzoekt of IAG werkt.
Voor en na de behandeling vullen de
kinderen en ouders vragenlijsten in om
te bekijken of het gedrag en de beleving
hierover is veranderd. Pluryn gebruikt
daarvoor de methode Routine Outcome
Monitoring (ROM).

Verschillende instanties kunnen de
jongeren met hun gezin naar IAG
van Pluryn verwijzen, waaronder
GGZ-instellingen, zorgorganisaties
voor licht verstandelijk gehandicapten,
voogdij-instellingen, wijkteams en
maatschappelijk werk.

Wie betaalt dat?
Voor IAG heeft u een geldige beschikking
nodig. De gemeente geeft deze af. Ons
klantenbureau kan u hierover verder
informeren.

Samengevat

Heeft uw kind gedragsproblemen?
Dan is deze folder voor u.
Pluryn ondersteunt het hele gezin.
U leert anders omgaan met de problemen.
Pluryn maakt eerst een plan.
Dan werkt het gezin aan veranderingen.
Bijvoorbeeld:
• Anders met elkaar praten.
• Duidelijk en consequent zijn.
• Omgaan met gevoelens van een ander.
De behandeling duurt ongeveer 6 tot 9 maanden.
Soms is er nog meer hulp nodig.
Pluryn kan daarbij helpen.

Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen,
een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in
gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de
mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je
terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

088 - 779 50 00

www.pluryn.nl

3251-IAG0921C057

klantenbureau@pluryn.nl

